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ALEGERILE EUROPARLAMENTARE-MAI 2014 

 

TINERE, VOTEAZA! 

VIITORUL TĂU CONTEAZĂ! 
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STEAGURILE STATELOR UE 

 
Uniunea Europeană 

 
Austria                    Belgia                             Cipru                    Cehia                  Danemarca 

 
Estonia                      Finlanda                  Franta                       Germania                 Grecia 

 
Ungaria                        Irlanda                    Italia                        Letonia                   Lituania 

 
Luxemburg                   Malta                      Olanda                  Polonia                       Portugalia 

 
Slovacia                   Slovenia                    Spania                    Suedia                   Regatul Unit 

 
Bulgaria       România         Croaţia 
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Statele membre ale Uniunii Europene 

 

 

 UE nu a avut întotdeauna dimensiunile pe care le are astăzi. Când s-au pus bazele cooperării 

economice la nivel european, în anul 1951, ţările participante au fost Belgia, Germania, Franţa, 

Italia, Luxemburg şi Ţările de Jos. 

De-a lungul timpului, tot mai multe ţări au hotărât să adere . În prezent, Uniunea Europeană 

numără 28 de state membre, după aderarea Croaţiei, la 1 iulie 2013. 

 

 

 

AUSTRIA 

Anul aderării la UE: 1995 

Capitala: Viena 

Suprafaţa totală: 83 870 km² 

Populaţia: 8,3 milioane 

Moneda: face parte din zona euro din 1999 (€) 

Spaţiul Schengen: face parte dinspaţiul Schengen din 1995 

BELGIA 

Anul aderării la UE: membru fondator (1952) 

Capitala: Bruxelles 

Suprafaţa totală: 30 528 km² 

Populaţia: 10,7 milioane 

Moneda: face parte din zona euro din 1999 (€) 

Spaţiul Schengen: face parte dinspaţiul Schengen din 1985 

BULGARIA 

Anul aderării la UE: 2007 

Capitala: Sofia 

Suprafaţa totală: 111 910 km² 

Populaţia: 7,6 milioane 

Moneda: leva bulgărească (лв) 

Spaţiul Schengen: nu face parte dinspaţiul Schengen 

CIPRU 

Anul aderării la UE: 2004 

Capitala: Nicosia 

Suprafaţa totală: 9 250 km² 

Populaţia: 0,8 milioane 

Moneda: face parte din zona euro din 2008 (€) 

Spaţiul Schengen: nu face parte dinspaţiul Schengen 

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/austria/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/belgium/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/bulgaria/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/cyprus/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
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CROAŢIA 

Anul aderării la UE: 2013 

Capitala: Zagreb 

Suprafaţa totală: 56 594 km² 

Populaţia: 4 398 150 

Moneda: kuna croată 

Spaţiul Schengen: Croaţia ar trebui să intre în spaţiul Schengen până în 2015 

DANEMARCA 

Anul aderării la UE: 1973 

Capitala: Copenhaga 

Suprafaţa totală: 43 094 km² 

Populaţia: 5,5 milioane 

Moneda: coroana daneză (kr.) 

Spaţiul Schengen: face parte dinspaţiul Schengen din 1996 

ESTONIA 

Anul aderării la UE: 2004 

Capitala: Tallinn 

Suprafaţa totală: 45 000 km² 

Populaţia: 1,3 milioane 

Moneda: face parte din zona euro din 2011 (€) 

Spaţiul Schengen: face parte dinspaţiul Schengen din 2007 

FINLANDA 

Anul aderării la UE: 1995 

Capitala: Helsinki 

Suprafaţa totală: 338 000 km² 

Populaţia: 5,3 milioane 

Moneda: face parte din zona euro din 1999 (€) 

Spaţiul Schengen: face parte dinspaţiul Schengen din 1996 

FRANŢA 

Anul aderării la UE: Membru fondator (1952) 

Capitala: Paris 

Suprafaţa totală: 550 000 km² 

Populaţia: 64,3 milioane 

Moneda: face parte din zona euro din 1999 (€) 

Spaţiul Schengen: face parte dinspaţiul Schengen din 1985 

 

 

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/croatia/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/denmark/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/estonia/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/finland/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/france/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
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GERMANIA 

Anul aderării la UE: membru fondator (1952) 

Capitala: Berlin 

Suprafaţa totală: 356 854 km² 

Populaţia: 82 milioane 

Moneda: face parte din zona euro din 1999 (€) 

Spaţiul Schengen: face parte dinspaţiul Schengen din 1985 

GRECIA 

Anul aderării la UE: 1981 

Capitala: Atena 

Suprafaţa totală: 131 957 km² 

Populaţia: 11,2 milioane 

Moneda: face parte din zona euro din 2001 (€) 

Spaţiul Schengen: face parte dinspaţiul Schengen din 1992 

IRLANDA 

Anul aderării la UE: 1973 

Capitala: Dublin 

Suprafaţa totală: 70 000 km² 

Populaţia: 4,5 milioane 

Moneda: face parte din zona euro din 1999 (€) 

Spaţiul Schengen: nu face parte dinspaţiul Schengen 

ITALIA 

Anul aderării la UE: membru fondator (1952) 

Capitala: Roma 

Suprafaţa totală: 301 263 km² 

Populaţia: 60 milioane 

Moneda: face parte din zona euro din 1999 (€) 

Spaţiul Schengen: face parte dinspaţiul Schengen din 1990 

LETONIA 

Anul aderării la UE: 2004 

Capitala: Riga 

Suprafaţa totală: 65 000 km² 

Populaţia: 2,3 milioane 

Moneda: lats leton (Ls) 

Spaţiul Schengen: face parte dinspaţiul Schengen din 2007 

 

 

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/germany/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/greece/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/ireland/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/italy/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/latvia/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
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LITUANIA 

Anul aderării la UE: 2004 

Capitala: Vilnius 

Suprafaţa totală: 65 000 km² 

Populaţia: 3,3 milioane 

Moneda: litas lituanian (Lt) 

Spaţiul Schengen: face parte dinspaţiul Schengen din 2007 

LUXEMBURG 

Anul aderării la UE: membru fondator (1952) 

Capitala: Luxemburg 

Suprafaţa totală: 2 586 km² 

Populaţia: 0,5 milioane 

Moneda: face parte din zona euro din 1999 (€) 

Spaţiul Schengen: face parte dinspaţiul Schengen din 1985 

MALTA 

Anul aderării la UE: 2004 

Capitala: Valletta 

Suprafaţa totală: 316 km² 

Populaţia: 0,4 milioane 

Moneda: face parte din zona euro din 2008 (€) 

Spaţiul Schengen: face parte dinspaţiul Schengen din 2007 

POLONIA 

Anul aderării la UE: 2004 

Capitala: Varşovia 

Suprafaţa totală: 312 679 km² 

Populaţia: 38,1 milioane 

Moneda: zlot polonez (zł) 

Spaţiul Schengen: face parte dinspaţiul Schengen din 2007 

PORTUGALIA 

Anul aderării la UE: 1986 

Capitala: Lisabona 

Suprafaţa totală: 92 072 km² 

Populaţia: 10,6 milioane 

Moneda: face parte din zona euro din 1999 (€) 

Spaţiul Schengen: face parte dinspaţiul Schengen din 1991 

 

 

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/lithuania/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/luxembourg/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/malta/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/poland/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/portugal/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
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REGATUL UNIT 

Anul aderării la UE: 1973 

Capitala: Londra 

Suprafaţa totală: 244 820 km² 

Populaţia: 61,7 milioane 

Moneda: liră sterlină (£) 

Spaţiul Schengen: nu face parte dinspaţiul Schengen 

REPUBLICA CEHĂ 

Anul aderării la UE: 2004 

Capitala: Praga 

Suprafaţa totală: 78 866 km² 

Populaţia: 10,5 milioane 

Moneda: coroana cehă (Kč) 

Spaţiul Schengen: face parte dinspaţiul Schengen din 2007 

ROMÂNIA 

Anul aderării la UE: 2007 

Capitala: Bucureşti 

Suprafaţa totală: 237 500 km² 

Populaţia: 21,5 milioane 

Moneda: leu românesc 

Spaţiul Schengen: nu face parte dinspaţiul Schengen 

SLOVACIA 

Anul aderării la UE: 2004 

Capitala: Bratislava 

Suprafaţa totală: 48 845 km² 

Populaţia: 5,4 milioane 

Moneda: face parte din zona euro din 2009 (€) 

Spaţiul Schengen: face parte dinspaţiul Schengen din 2007 

SLOVENIA 

Anul aderării la UE: 2004 

Capitala: Ljubljana 

Suprafaţa totală: 20 273 km² 

Populaţia: 2 milioane 

Moneda: face parte din zona euro din 2007 (€) 

Spaţiul Schengen: face parte dinspaţiul Schengen din 2007 

 

 

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/czechrepublic/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/romania/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/slovakia/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/slovenia/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
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SPANIA 

Anul aderării la UE: 1986 

Capitala: Madrid 

Suprafaţa totală: 504 782 km² 

Populaţia: 45,8 milioane 

Moneda: face parte din zona euro din 1999 (€) 

Spaţiul Schengen: face parte dinspaţiul Schengen din 1991 

SUEDIA 

Anul aderării la UE: 1995 

Capitala: Stockholm 

Suprafaţa totală: 449 964 km² 

Populaţia: 9,2 milioane 

Moneda: coroană suedeză (kr) 

Spaţiul Schengen: face parte dinspaţiul Schengen din 1996 

ŢĂRILE DE JOS 

Anul aderării la UE: membru fondator (1952) 

Capitala: Amsterdam 

Suprafaţa totală: 41 526 km² 

Populaţia: 16,4 milioane 

Moneda: face parte din zona euro din 1999 (€) 

Spaţiul Schengen: face parte dinspaţiul Schengen din 1985 

UNGARIA 

Anul aderării la UE: 2004 

Capitala: Budapesta 

Suprafaţa totală: 93 000 km² 

Populaţia: 10 milioane 

Moneda: forint (Ft) 

Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul Schengen din 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/spain/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/sweden/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/netherlands/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/hungary/index_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_ro.htm
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UNIUNEA EUROPEANĂ, O INCURSIUNE DE LA ÎNCEPUTURI ŞI PÂNĂ AZI 

 

 Ideea de Uniune Europeană a prins contur la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial,  în 

1945, când Europa a rămas în ruine. Sarcina imensă ce apăsă pe umerii umanităţii era reconstruirea 

unui viitor mai bun. Spiritul unor noi începuturi s-a simţit în anii 50. 

 Robert Schuman, ministru francez de externe, a conturat o viziune comună pentru Franţa, 

Germania de Vest, Italia şi ţările din Benelux (Belgia, Olanda şi Luxemburg) şi anume folosirea în 

comun a resurselor naturale în ideea de a construi o pace durabilă. 

 Prin Tratatul de la Paris (1951) a fost înfiinţată Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi 

Oţelului. S-a creat o piaţă comună a oţelului şi cărbunelui şi au fost scoase taxele la import şi export 

între statele membre. Această acţiune a reprezentat prima manifestare a Comunităţii Europene. O 

dată constituită, Comunitatea Europeană trebuia să fie reprezentată şi în exterior. 

 Relaţiile externe au început în 1954, când Jean Monet a înfiinţat primul birou transatlantic. 

Primii paşi ai Europei în lume au coincis cu dezmembrarea imperiilor europene începând din 1957 

cu independenţa Ganei. 

 Prin Tratatul de la Roma (1957) au fost recunoscute relaţiile celor şase ţări fondatoare cu 

teritoriile lor din afară, în principal din Africa. Totodată a fost înfiinţat un fond de dezvoltare pe 

cinci ani, folosit pentru programe de ajutor financiar pentru dezvoltarea infrastructurii, cum ar fi 

drumuri, spitale şi şcoli. Fondurile erau administrate de firme europene de consultanţă în domeniul 

ingineriei, care îşi aveau sediul în ţările respective. 

 Vechile imperii coloniale se schimbau pentru noile state independente cât şi pentru puterile 

colonial europene. Comisia avea acum de-a face cu noi ţări independente care doreau relaţii 

diplomatice cu Europa. 

 În anii 60 au fost stabilite oficial noi relaţii prin Convenţiile de la Yaounde şi s-a înfiinţat 

Fondul European de Dezvoltare. Noua Agenţie Europeană pentru Cooperare a fost înfiinţată pentru 

administrarea fondurilor. 

 Începând din 1965, au fost înfiinţate 21 de birouri în ţările asociate, birouri care gestionau 

granturile şi se ocupau de problemele locale de dezvoltare. 

 În Europa, Războiul Rece s-a accentuat prin construirea simbolicului Zid al Berlinului, timp 

în care în Europa de Vest cădeau zidurile. În 1968, a fost desăvârşită uniunea vamală, iar bunurile 

circulau acum liber între statele membre. 

 La mijlocul anilor 70, s-a semnat prima Convenţie de la Lomė dintre Europa şi 46 de state 

din Africa, Caraibe şi Pacific. Lomė a reprezentat un parteneriat modern care a înlocuit modelul 

post-colonial şi a redefinit relaţiile dintre Europa şi ţările în curs de dezvoltare. Convetia privea 

dezvoltarea, relaţiile comerciale, integrarea regională, aspecte politice şi cultura. 

 Delegaţiile europene erau responsabile pentru implementarea Convenţiei de la Lomė, iar 

numărul acestor delegaţii s-a dublat. 

 Comunităţii i s-au alăturat Irlanda, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord şi 

Danemarca (1973). 
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 La mijlocul anilor 70 au fost semnate protocoalele comunităţii cu opt ţări din sudul şi estul 

Mării Mediterane.  

 În 1986, când au aderat Spania şi Portugalia, s-au consolidat relaţiile cu America Latină. 

 Au fost create legături mai strânse şi cu Asia. Europa a devenit mai profesionistă în relaţiile 

sale cu restul lumii, în acelaşi timp se crea o personalitate internaţională europeană care să se ocupe 

de lumea în schimbare. 

 În 1980, existau 50 de delegaţii în lume. Se înfiinţau câte 5 delegaţii pe an, pe măsură ce 

Europa îşi asuma un rol mai mare în lume. 

 În anul 1992, prin semnarea Tratatului de la Maastricht, a fost stabilită oficial politica 

externă şi de securitate comună. 

 Sfârşitul Războiului Rece a impus noi schimbări în politica externă. Ca răspuns la 

conflictele care au izbucnit după căderea Zidului Berlinului, în special în fosta Iugoslavie, UE a 

creat politica europeană de securitate şi apărare. 

 În 1998, Serviciul Extern a fost restructurat când a fost introdusă, prin Tratatul de la 

Amsterdam, funcţia de înalt reprezentant. 

 Rolul Europei în problemele de securitate şi politica globală a crescut, o dată cu statutul său 

economic. În zonele de criză au fost trimise forţe militare şi de poliţie, cu scopul de a desfăşura 

operaţiuni umanitare şi de menţinere a păcii. Acţiuni militare pot fi desfăşurate şi de Forţa de 

Reacţie Rapidă a UE. 

 Uniunea Europeană a stabilit şi programe pentru a ajuta fostele ţări comuniste aflate în 

tranziţie spre o economie de piaţă democratică. 

 Implementarea acestor programe a coincis cu înfiinţarea unor noi delegaţii în ţări din Europa 

Centrală şi de Est, fără a neglija vecinii din sud şi din Orientul Mijlociu. 

 În 1995, cele 15 state membre ale UE s-au reunit cu guvernele a 12 ţări din această regiune. 

Parteneriatul euro-mediteranean promovează democraţia, drepturile omului şi cooperarea între ţările 

partenere. 

 În 2007, UE s-a extins la un număr de 27 de state membre, împingând graniţele europene 

mai la est, unde are acum noi vecini. 

 Scopul politicii europene de vecinătate este să ajute ţările vecine ale UE să beneficieze de 

oportunităţile unei Uniuni Europene extinse. 

 În present, UE este pe primul loc în lume în acordarea de asistenţă pentru dezvoltare, 

totalizând peste jumătate din sumele oficiale pentru ajutor. 

 Seviciul Extern are 130 de delegaţii şi un personal de 5000 de membrii care prezintă, explică 

şi implementează politica externă a UE. 

 Astăzi Europa are o influenţă la nivel global, facilitează comerţul şi dezvoltarea, susţine 

drepturile omului şi alegerile libere pentru a promova valorile democraţiei. 

 Timp de peste 50 de ani, visul European a asigurat pace pe continent. 

 Într-o lume a amenintarilor şi a provocărilor globale, Europa secolului XXI-lea va continua 

să se ocupe de preocupările cetăţenilor săi, cum ar fi economia, calitatea vieţii şi securitatea. 
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 Europa va deveni şi un jucător mondial mai puternic, dedicată multilateralităţii, folosind 

instrumentele politicii sale externe de ajutor, comerţul şi acordurile economice pentru a promova 

drepturile omului, democraţia, libertatea şi justiţia în toată lumea. 

UE are azi 28 de state membre: Austria (1995), Belgia (membru fondator), Bulgaria (2007), 

Cehia (2004), Cipru (2004), Danemarca (1973), Estonia (2004), Finlanda (1995), Franţa (membru 

fondator), Germania (membru fondator), Grecia (1981), Irlanda (1973), Italia (membru fondator), 

Letonia(2004), Lituania (2004), Luxemburg (membru fondator), Malta (2004), Marea Britanie 

(1973), Olanda (Regatul Ţărilor de Jos) (membru fondator), Polonia (2004), Portugalia (1986), 

România (2007), Slovacia (2004), Slovenia (2004), Spania (1986), Suedia (1995), Ungaria (2004), 

Croaţia (2013). 

Politica de extindere a UE prevede în viitorul apropiat şi mediu aderarea următoarelor state: 

   Ţări candidate: fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Turcia şi Islanda 

   Ţări potenţial candidate: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Kosovo, Muntenegru şi Serbia. 
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SIMBOLURI ALE UNIUNII EUROPENE 

 

 

 

 
 

STEAGUL,  

cu cele 12 stele, aşezate în cerc, pe un fond albastru, înseamnă unitatea şi identitatea 

popoarelor Europei. Cercul reprezintă solidaritatea şi armonia, iar stelele, în numar de 12, 

reprezintă perfecţiunea. 

 

IMNUL:  

Consiliul Europei a decis, în 1972,  ca “Oda bucuriei” (ultima parte a Simfoniei a IX-a de 

Beethoven) să devină imnul său, iar în 1985, Statele Membre ale UE l-au adoptat şi ele, ca imn 

oficial al Uniunii Europene. Acesta subliniază aspiraţia spre valorile comune, unitatea în 

diversitate şi idealurile de libertate, pace şi solidaritate care stau la baza Uniunii Europene. 

 

DEVIZA:  

“Unitate in diversitate”- Deviza Uniunii este enunţată alături de celelalte simboluri, în 

Articolul I, paragraful 8, Partea I, Titlul I al Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru 

Europa.  

 

MONEDA UNICĂ-euro 

Reprezentarea grafică a monedei unice a fost inspirată de litera greceasca epsilon, ea trebuind 

să facă legatura atât cu leagănul civilizaţiei şi democraţiei europene, cât şi cu prima literă din 

cuvântul “Europa”. Cele două linii paralele din simbolul grafic sunt un indicator al stabilitaţii 

euro. 

 

ZIUA EUROPEI- 9 MAI 

Ziua de 9 Mai 1950 a reprezentat primul pas către crearea a ceea  ce este azi Uniunea 

Europeană. 
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DREPTURILE CETĂŢENILOR EUROPENI 

 

Cetăţenia Uniunii Europene presupune deţinerea naţionalităţii unuia dintre Statele Membre. 

Cu alte cuvinte, oricine are naţionalitatea unui Stat Membru este considerat cetăţean al Uniunii 

Europene.  

Carta drepturilor fundamentale, care nu are deocamdată o valoarea obligatorie pentru statele 

membre, menţionează principiul potrivit căruia exercitarea drepturilor europene impune 

responsabilităţi si obligaţii cetăţenilor săi. 

Drepturile cetăţenilor europeni sunt rezumate în câteva articole din Tratatul de institutire a 

Comunităţii Europene. Angajamentul Uniunii a fost reafirmat, în mod oficial, în decembrie 2000, 

când a fost proclamată Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.  

Cetăţenia Uniunii Europene oferă drepturi cetăţenilor statelor membre şi consolidează protecţia 

intereselor acestora: 

1. Libertatea de circulaţie. 

Fiecare cetăţean al Uniunii Europene are dreptul de a circula liber pe teritoriul Uniunii 

Europene. In plus acesta are şi dreptul de a se stabili liber pe teritoriul statelor membre, de a munci 

şi de a studia. 

Libertatea de circulaţie este cel mai cunosc drept în randul cetăţenilor comunitari. Peste 80% 

dintre europeni îl cunosc şi multi dintre ei îl exercită, potrivit ultimului eurobarometru. 

2. Drepturi politice : de a vota şi de a fi ales .  

Orice cetăţean al Uniunii Europene rezident într-un stat membru fără a fi cetăţean al acelui stat 

are dreptul de a vota şi de a fi ales la alegerile municipale, dar şi la alegerile pentru parlamentul 

naţional. De asemenea el are dreptul de a vota şi de a fi ales la alegerile pentru Parlamentul 

European în statul membru în care rezidă, în aceleaşi condiţii cu cetăţenii acelui stat membru. 

Exerciţiul drepturilor politice este însoţit de anumite limite. Cetăţenii comunitari rezidenţi într-un 

stat membru fără a fi resortisanţi al acelui stat nu pot fi aleşi ca primari sau vice primari şi nu pot fi 

funcţionari publici dacă prin funcţia lor periclitează suveranitatea statului. 

3. Garanţii juridice.  

Orice cetăţean al Uniunii Europene aflat pe teritoriul unei ţări terţe în care statul său nu are 

reprezentanţi, beneficiază de protecţie din partea autorităţilor diplomatice şi consulare ale oricărui 

stat membru în aceleaşi condiţii cu naţionalii acelui stat.  

4. Dreptul de a depune plângeri în faţa Parlamentului European, a Comisiei Europene, a 

Consiliului European şi dreptul de a apela la Ombudsmanul European.  
Statutul de „cetăţean european” include, în plus, următoarele drepturi: 

 Dreptul de a se adresa instituţiilor europene într-o limbă oficială şi de a primi un răspuns redactat în 

aceeaşi limbă; 

 Dreptul de acces la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei Europene, 

în anumite condiţii; 

 Dreptul de nediscriminare, pe bază de naţionalitate, sex, religie, dizabilitate, vârsta sau orientare 

sexuală, între cetăţenii Uniunii Europene; 

 Dreptul de acces egal la funcţia publică comunitară. 

Drepturile pot fi grupate pe trei axe: 
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 Drepturi civile: drepturile omului şi drepturile procedurii juridice, precum şi cele garantate de 

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, semnată la Roma, pe 4 noiembrie 1950, sub egida 

Consiliului Europei; 

 Drepturi politice care sunt specifice cetăţeniei europene stabilită prin tratate; 

 Drepturi economice şi sociale, enunţate de Carta Drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor, 

adoptată în 1989 de către statele membre ale Comunităţii Europene, cu excepţia Marii Britanii, care 

a semnat acest document în 1998. 
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PREOCUPĂRILE TINERILOR DIN UNIUNEA EUROPEANĂ 

PROGRAME PENTRU TINERET CREATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ 

 Sunt considerați ca fiind tineri toate persoanele cu vârste cuprinse între 14 şi 35 de ani: 

elevi, studenți, angajați cât și persoane care nu au beneficiat de o educație structurată. Tinerii 

reprezintă una dintre cele mai importante resurse ale unei economii prospere, fapt pentru care 

formarea și educația lor reprezintă un punct de interes major pentru toate ţările membre U.E. . Din 

aceste motive, Uniunea Europeană a demarat și întreprins de-a lungul timpului mai multe acțiuni, 

proiecte și programe comunitare care să vină în sprijinul noilor generații. 

În anul 1998, a fost aprobat la Luxembourg, de către Comitetul consultativ pentru SSM, ”Principiile 

directoare”, referitoare la începerea educației copiilor încă din stadii timpurii, fapt ce susține 

politica Uniunii Europene de instruire a tinerilor. 

Uniunea Europeană oferă an de an pentru mii de tineri, oportunitatea de a călătorii şi studia în altă 

țară.  În vederea îmbunătățirii mobilității tinerilor din mediul universitar și pentru a spori 

accesibilitatea la diferite universități străine, au fost puse bazele proiectului denumit ERASMUS, 

componentă a programului Socrates. Din anul 1987 şi până astăzi, Erasmus a ajutat două milioane 

de tineri să ia parte la experiența educației internaționale. Avantajul acestui proiect este acela de a 

oferi sprijin atât instituțional cât și financiar. Prin colaborarea ce are loc între instituții, studenții vor 

avea parte de studii gratuite la universitatea aleasă, urmând ca mai apoi să le fie recunoscute 

rezultatel în țara: examene, credite, note. Sprijinul financiar vine sub forma unui grant, care constă 

într-o sumă relativ mică, prin care studenții își pot acoperi o parte din cheltuielile de întreținere. 

Acest program nu a oferit însa doar posibilitatea studierii în alte țari ci a creat o întreaga rețea de 

parteneriate între universităţile implicate, transformându-l astfel într-un proiect de succes la nivel 

european. 

COMENIUS, de asemenea un program educațional al Uniunii Europene, a avut ca scop 

dezvoltarea copiiilor din mediul școlar și preșcolar pe partea de colaborare cadre didactice-elevi şi 

dobândirea unor valori de bază pentru procesul de învăţare ce urmează a fi parcurs. Comenius 

sprijină proiectele de mobilitate între elevii şi profesorii din diferite țari partenere, parteneriatele și 

proiectele multilaterale, precum și rețele ce urmează dezvoltarea de durata a educației. 

Uniunea europeană și-a manifestat de asemenea interesul fața de creșterea sănătoasa a copiilor şi 

tinerilor, declarând anul 2004- Anul european al educației prin sport. Până la această oră, U.E. nu 

a elaborat încă nicio politică extinsă la nivelul tuturor statelor membre care să vizeze această 

problemă însă în anul 2007 a fost elaborată ”Cartea albă privind sportul”, în care era subliniată 

importanța sportului în mediul social şi economic. Printr-o serie de reuniuni și manifestări, activități 

de voluntariat în cadrul Jocurilor Olimpice şi Paralimpice de la Atena din 2004, concursuri la nivel 

european şi campanii de informare, Uniunea Europeană a dorit să aducă cât mai aproape de 

cetăţenii săi și în special de tineri, un stil de viață sănătos. 

În condiţiile în care Uniunea Europeană îşi dorește creșterea tot mai mare a capitalului social în 

rândul comunităților și în special a tinerilor, sume tot mai mari au fost alocate pentru sprijinirea 

programelor de voluntariat. 
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 Programul TINERET ÎN ACŢIUNE a luat naştere din dorința de susținere a activităţilor de 

educație non-formala. Acesta își propune să promoveze: cetăţenia activa în rândul tinerilor, ideea de 

toleranța și solidaritate în vederea contribuirii la procesul de coeziune a societăţii europene, 

sprijinirea înțelegerii reciproce între tineri, în defavoare discriminării şi a rasismului precum şi 

cooperarea la nivel european a asociațiilor de tineret. Pentru a-și atinge scopurile propuse, proiectul 

a fost divizat în cinci subdiviziuni, fiecare ocupându-se de dezvoltarea unei anumite ramuri a 

voluntariatului. Acestea sunt: Tineri pentru Europa, Serviciul European de Voluntariat, Tineri în 

Lume, Sisteme de Susținere și Susținerea cooperării europene.  

De sumele alocate de către comisia Europeană se poate 

bucura orice organizație non-guvernamentala, 

acreditată în domeniu, care își depune dosarul de 

candidatură până la termenele prestabilite, în urma 

cărora, cele mai bine structurate şi sustenabile 

proiecte vor fi alese. Astfel, prin programul Youth 

in Action mii de voluntari au luat parte la 

traininguri naționale cât și internaționale, 

schimburi de tineret şi sesiuni de formare. 

României îi este alocat anual un buget de 

aproximativ trei milioane de euro.  

 

 
Intercultural night 

 

 

SERVICIUL EUROPEAN DE VOLUNTARIAT este o ramură a programului Tineret în Acțiune 

oferă posibilitatea tinerilor voluntari de a învăța într-un mediu non-formal şi de a-și însuși 

competențe de lucru în echipă, integrare socială precum și dezvoltare personală și profesională. Prin 

acest serviciu, tinerii pot face stagii de voluntariat în alte țări partenere din lume având ocazia de a 

se implica într-o altă comunitate, învațând în același timp despre cultura si obiceiurile acestora. Pe 
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parcursul șederii în țara aleasă, voluntarii pot întreprinde activități culturale, sociale, de tineret si 

mediu. SEV este structurat în doua sesiuni, tinerii putând să aleagă între participarea pe o perioadă 

scurtă de timp, sau pe una de lungă durată. În tot timpul în care se vor afla în acest program, tinerii 

vor beneficia de un mentor al cărui rol este acela de a oferi suport şi de a consilia voluntarul pe 

parcursul stagiului.  Întorși din acest proces de autocunoaștere si dezvoltare, tinerii vor avea un 

pachet de valori şi cunoștințe, care le va oferi experiența și baza profesională în carierele pe care vor 

urma. 

Având în vedere interesul crescând fața de cetăţenia activă, Uniunea europeană a declarat 2011- 

Anul European al Voluntariatului. Pe 

parcursul acestuia, au fost derulate mai 

multe activități cu scopul de a informa 

cetăţenii asupra responsabilităţii pe care o au în 

comunitatea din care fac parte, precum şi 

târguri de ONG, manifestații stradale 

evenimente publice. În aceeași notă s-a 

situat şi comunitatea voluntarilor din 

România, care, în perioada 9-15 mai a 

marcat Săptămâna națională a 

voluntariatului, pe parcursul căreia s-au desfășurat peste 500 de activități publice, fiind implicați mii 

de voluntari din peste 150 de ONG-uri sub deviza ”Anul acesta se poartă voluntariatul. Fii la modă, 

voluntariatul iți vine bine!”. 

 
Săptămana națională a voluntariatului-Parada voluntarilor 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

 Parlamentul European este singurul organ al Uniunii Europene ales în mod direct. Cei 736 

de deputaţi sunt aleşi pe o perioadă de cinci ani de către alegătorii din cele 27 de state membre ale 

Uniunii Europene, în numele a 500 de milioane de cetăţeni. Reuniunile şi deliberările Parlamentului 

European sunt publice. Deciziile, luările de poziţie şi dezbaterile parlamentare sunt publicate în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe site-ul Parlamentului European,   

Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO), înfiinţată în septembrie 1952, prevede 

crearea unei "Adunări Comune" alcătuite din 78 de membri desemnaţi de parlamentele naţionale ale 

celor şase state fondatoare (Franţa, Germania, Italia, Regatul Ţărilor de Jos, Luxemburg şi Belgia). 

Semnarea în 1957 a Tratatelor de la Roma privind crearea Comunităţii Economice Europene şi a 

Comunităţii Europene a Energiei Atomice, a dus la unificarea adunărilor parlamentare din cadrul 

fiecăreia dintre cele trei comunităţi sub numele de Adunarea Parlamentară Europeană (142 de 

membri). În 1962 instituţia este redenumită Parlamentul European, iar în 1979 au loc primele  

alegeri prin vot universal direct. Din 1979, tratatele europene succesive au extins competenţele     

Parlamentului European. În prezent, acesta are aceeaşi importanţă ca şi Consiliul de Miniştri (care 

reprezintă guvernele statelor UE) în elaborarea bugetului comunitar şi a legilor care vizează 

facilitarea circulaţiei persoanelor, a mărfurilor, a serviciilor şi a capitalurilor în cadrul UE sau 

protecţia mediului şi a consumatorilor. Parlamentul are, de asemenea, atribuţia de a aproba şi de a 

destitui Comisia Europeană. 

Cum este organizat Parlamentul European? 

Sediul oficial al Parlamentului European se află la Strasbourg, la frontiera dintre Franţa şi 

Germania, ceea ce simbolizează reconcilierea Europei după cele două războaie mondiale. Aşa cum 

a fost decis de către statele membre ale UE, Parlamentul organizează anual la Strasbourg 12 sesiuni 

plenare. Comisiile parlamentare se reunesc la Bruxelles, unde pot fi organizate sesiuni plenare 

suplimentare. Dezbaterile în plen se desfăşoară în toate limbile oficiale ale UE, reflectând astfel 

importanţa pe care o acordă Parlamentul unei Uniuni diverse şi multiculturale "unite în diversitate"! 

Preşedintele Parlamentului European 

Preşedintele Parlamentului European este ales pentru un mandat de doi ani şi jumătate, ceea ce 

reprezintă jumătate dintr-o legislatură, şi care poate fi reînnoit. Preşedintele reprezintă Parlamentul 

în relaţiile sale cu exteriorul şi în relaţiile cu celelalte instituţii comunitare. Acesta prezidează 

şedinţele plenare ale Parlamentului, Biroul Parlamentului (cu cei 14 vicepreşedinţi) şi Conferinţa 

preşedinţilor grupurilor politice. Din iulie 2009, Jerzy Buzek este Preşedintele Parlamentului 

European. 

Deputaţii europeni şi grupurile politice 

Deputaţii din Parlamentul European se reunesc în grupuri politice - aceştia nu se grupează în funcţie 

de naţionalitate, ci în funcţie de afinităţile lor politice. Un grup politic este alcătuit din deputaţi aleşi 
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în cel puţin un sfert din ţările UE şi numără cel puţin 25 membri. În prezent, există şapte grupuri 

politice în Parlamentul European. Deputaţii care nu aparţin niciunuia dintre aceste grupuri se 

numesc "deputaţi neafi liaţi". Grupurile politice îşi recrutează propriul personal, iar deputaţii au 

asistenţi parlamentari. 

COMPETENŢE ŞI ROL POL ITIC  

Parlamentul joacă un rol activ în elaborarea legislaţiei care are un impact asupra vieţii cotidiene a 

cetăţenilor, ca de exemplu, legislaţia privind protecţia mediului, drepturile consumatorilor, 

egalitatea şanselor, transportul, libera circulaţie a lucrătorilor, capitalurilor, mărfurilor şi serviciilor. 

Parlamentul şi Consiliul au, de asemenea, competenţe comune în ceea ce priveşte bugetul anual al 

Uniunii Europene. 

De-a lungul timpului şi tratat după tratat, rolul şi competenţele Parlamentului European s-au extins 

considerabil, acesta devenind un actor principal al procesului de elaborare a legilor comunitare. 

Astăzi, Parlamentul European se impune ferm în calitatea sa de colegislator, are competenţe 

bugetare şi exercită un control democratic asupra tuturor instituţiilor europene. 

Competenţa legislativă 

Parlamentul European împarte competenţa legislativă cu Consiliul Uniunii Europene. El are deci 

puterea de a adopta legi europene (directive, regulamente etc.). De asemenea, poate accepta, 

modifica sau respinge conţinutul legislaţiei europene. 

Codecizie 

Procedura de codecizie a fost introdusă prin Tratatul de la Maastricht privind Uniunea Europeană 

(1992) şi a fost extinsă şi eficientizată prin Tratatul de la Amsterdam (1999). Codecizia a devenit 

procedura legislativă ordinară, acordând astfel aceeaşi importanţă Parlamentului şi Consiliului 

Uniunii Europene într-o gamă largă de domenii (de exemplu: transport, mediu şi protecţia 

consumatorilor). Două treimi dintre legile europene sunt adoptate în comun de către Parlamentul 

European şi Consiliu. 

Competenţa bugetară 

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene constituie împreună autoritatea bugetară a 

Uniunii Europene, care stabileşte, în fiecare an, cheltuielile şi veniturile acesteia. Procedura de 

examinare şi apoi de adoptare a bugetului are loc din luna iunie până la sfârşitul lunii decembrie. 

Competenţa de control 

Parlamentul European deţine o importantă competenţă de control a activităţilor Uniunii Europene. 

Parlamentul European exercită un control democratic asupra Comisiei; există, de asemenea, un 

anumit control parlamentar al activităţilor Consiliului. 

ORGANIZAREA PARLAMENTULUI  

Parlamentul European este singura instituţie supranaţională ai cărei membri sunt aleşi în mod 

democratic, prin vot universal direct. Parlamentul reprezintă cetăţenii statelor membre. Ales o dată 

la cinci ani, Parlamentul European este implicat în adoptarea a numeroase legi (directive, 

regulamente) care influenţează viaţa fiecărui cetăţean.  

Parlamentul European se impune ferm în calitatea sa de colegislator, are competenţe bugetare şi 

exercită un control democratic asupra tuturor instituţiilor europene. 

Parlamentul European este o adevărată tribună internaţională unde iau cuvântul numeroşi lideri 

mondiali. De-a lungul anilor, Parlamentul a devenit interpretul acţiunilor interne şi externe ale 
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Uniunii, ceea ce permite participarea deputaţilor şi, prin intermediul lor, a cetăţenilor, la definirea 

viziunii politice europene. 

Bugetul Parlamentului finanţează funcţionarea unei instituţii cu 736 membri şi 23 de limbi oficiale 

de lucru. Bugetul Parlamentului face parte din bugetul general al UE, reprezentând aproximativ 1% 

din acesta – respectiv o cincime din cheltuielile administrative totale ale instituţiilor UE. 

În Parlamentul European, fiecărei limbi comunitare i se acordă aceeaşi importanţă: toate 

documentele parlamentare sunt publicate în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene (UE) şi 

fiecare deputat are dreptul de a se exprima în limba oficială pe care o preferă. Niciun efort nu este 

prea mare pentru a garanta transparenţa şi accesibilitatea lucrărilor sale pentru toţi cetăţenii. 

Modul de viaţă al tinerilor din statele membre ale Uniunii Europene 

Uniunea Europeană este rezultatul unui proces de cooperare şi integrare care a început în 

1951 între şase state europene: Belgia, Germania, Franţa, Italia, Luxemburg şi Olanda. După cinci 

valuri de aderări (1973: Danemarca, Irlanda şi Marea Britanie; 1981: Grecia; 1986: Spania şi 

Portugalia; 1995: Austria, Finlanda şi Suedia; 2004: Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, 

Polonia,Cehia, Slovacia, Slovenia şi Ungaria; 2007: România şi Bulgaria)., UE are acum 27 State 

Membre.Acest proces are ca scop extinderea paşnică a zonei de stabilitate şi prosperitate către noi 

membri.Statele candidate în acest moment sunt : Turcia şi Croaţia. 

În modul de viaţă al tinerilor intră mulţi factori cum ar fi alimentaţia, alcoolul, tutunul, drogurile .  

                 În zilele noastre cetăţenii europeni consumă prea multe calorii şi fac prea puţină mişcare. 

Copiii din Europa sunt din ce în ce mai mult afectaţi de excesul de greutate şi de obezitate. 

Numeroşi factori de risc decisivi pentru moartea prematură, cum ar fi tensiunea arterială, 

colesterolul, indicele de greutate corporală şi diabetul, depind de felul în care ne hrănim şi ne 

mişcăm. De aceea, alimentaţia şi activitatea fizică reprezintă arii prioritare esenţiale în cadrul 

politicilor Uniunii Europene în materie de sănătate publică. Platforma europeană de acţiune în 

materie de alimentaţie şi activitate fizică are drept scop reunirea reprezentanţilor la nivel european 

ai întreprinderilor care produc şi comercializează alimente, ai firmelor de catering şi publicitate, ai 

organizaţiilor de consumatori şi ai ONG-urilor care activează în domeniul sănătăţii. 

În Europa se înregistrează cei mai mulţi consumatori de alcool din lume şi cel mai ridicat 

consum pe cap de locuitor. De asemenea, efectele nocive produse de alcool ating o cotă ridicată. 

7,4% din totalul cazurilor de boală sau moarte prematură din UE sunt cauzate de consumul abuziv 

de alcool. Uniunea admite că băuturile alcoolice reprezintă un important bun de larg consum. Mai 

mult decât atât,acestea reprezintă o valoare culturală pentru anumite regiuni din Europa. Producţia 

şi comercializarea lor contribuie la creşterea economică a UE. Însă pentru a rezolva problemele 

legate de sănătate, sunt necesare atât politici eficiente privind consumul de alcool, cât şi sprijinul 

UE şi coordonarea măsurilor întreprinse de statele membre pentru reducerea efectelor nocive 

aferente. Este posibil ca o viitoare strategie să stabilească măsuri de combatere a consumului de 

alcool la volan şi de îmbunătăţire a nivelului educaţional şi informaţional. În UE există circa 2 

milioane de cazuri grave de consumatori de droguri, jumătate din aceştia folosind droguri 
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injectabile. Incidenţa infectării cu HIV în rândul consumatorilor de droguri injectabile a scăzut după 

anul 2001, însă în 2005 încă se înregistrau 3500 de noi astfel de cazuri. În ciuda progreselor 

semnificative, numărul fumătorilor din Uniune rămâne ridicat (circa o treime din populaţie), iar 

problemele de sănătate generate de tutun conduc la aproximativ 650 000 de decese pe an. Aproape 

jumătate din acestea se înregistrează în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 35 şi 69 de ani, 

adică la o vârstă cu mult inferioară speranţei medii de viaţă. Grupurile vulnerabile, din ce în ce mai 

conştiente de aceste aspecte, solicită sporirea măsurilor de protecţie împotriva bolilor, invalidităţii şi 

decesului care poate surveni în urma expunerii la fumul de ţigară. UE a integrat măsuri de control al 

tutunului într-o serie de alte politici comunitare, precum cea privind taxarea sau politica agricolă. 

De asemenea, joacă un rol esenţial în acţiunile desfăşurate la nivel mondial - în special prin 

Convenţia-cadru privind controlul tutunului, primul tratat internaţional în domeniul sănătăţii. 

Pentru tinerii din statele membre UE călătoriile reprezintă un mod de relaxare,de cunoaştere astfel 

dreptul la libera circulaţie reprezintă că fiecare cetăţean al UE poate călători liber şi se poate stabili 

oriunde în Comunitate. Cetăţenii europeni deţinând anumite drepturi, beneficii şi garanţii privind 

asistenţa medicală, achiziţiile şi tranzacţiile private.Pe lângă aceste călătorii, tinerilor din membrele 

UE le place să se distreze şi in cluburi,discoteci,terase. 
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Participarea Tinerilor La Construcţia Europeană 

Uniunea Europeană este cea mai mare comunitate economică şi politică,  care include 25 de 

state de pe continentul european: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, 

Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, 

Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia şi Ungaria. 

Aceasta a fost creată cu scopul asigurării păcii, stabilităţii şi prosperităţii cetăţenilor din 

statele membre, în cadrul unui proces de integrare bazat pe scopuri economice, politice şi sociale 

comune. 

 Principalele scopuri declarate ale Uniunii Europene: 

 Promovarea progresului economic şi social 

 Confirmarea identităţii UE la nivel internaţional 

 Crearea unei cetăţenii europene 

 Menţinerea şi dezvoltarea Uniunii ca o regiune a libertăţii, securităţii şi justiţiei, în care se asigură 

circulaţia liberă a persoanelor. 

 

Deviza Uniunii este „Unitate în diversitate” 

Imnul european – „Oda Bucuriei” partea a 5-a din simfonia a IX-a de Ludwig van Beethoven. 

Instituţiile de bază ale Uniunii Europene sunt:  

 Consiliul Uniunii Europene.  

 Parlamentul European şi Comisia Europeană.  

Această organizaţie deţine numeroase persoane specializate pentru a face uniunea să se 

dezvolte.  

Acestea se străduiesc să poată realiza un viitor mai bun pentru noi tinerii, de aceea ei trebuie să 

ne cunoască nevoile foarte bine astfel implicarea tinerilor în diversele proiecte europene fiind 

necesară. 

Există numeroase proiecte în care sunt implicaţi tinerii, care favorizează mobilitatea acestora şi 

susţine cooperarea şi solidaritatea între ţările participante. 

Realizarea de astfel de proiecte pot fi rezultatul unor parteneriate între grupuri de tineri, din 

două sau mai multe ţări care se pot întâlni pentru a realiza schimburi de idei, de experienţă, pentru a 

învăţa în acelaşi timp, fiecare, despre cultura şi ţara partenerilor, stabilind astfel un prim contact, 

colectiv, cu realitatea europeană. 

Participarea tinerilor la diverse proiecte reprezintă: 

  o oportunitate pentru ei şi pentru organizaţiile de tineret de a lua parte la procesul de dezvoltare a 

societăţii, în general, şi a Uniunii Europene, în particular. 

 presupune dezvoltarea, în rândul tinerilor, a sentimentului de apartenenţă la Uniunea Europeană 

 încurajarea participării tinerilor la viaţa democratică a Europei. 

 promovarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene în rândul tinerilor, în special în ceea ce 

priveşte demnitatea umană, egalitatea, respectul pentru drepturile omului, toleranţa şi non-

discriminarea. 

 încurajarea inţiativei, a spiritului antreprenorial şi a creativităţii. 
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 asigurarea posibilităţilor învăţarii non-formale şi informale la nivel european şi deschiderea de noi 

oportunităţi în ceea ce priveşte cetăţenia activă  

Participarea  lor în multiplele proiecte este foarte importantă deoarece ajutaţi de adulţi pot realiza 

ceva mai bun pentru tineri şi mai ales că implicarea presupune o notă de responsabilitate şi o etapă 

în dezvoltarea personalităţii proprii.  

În  concluzie ar fi foarte bine cât mai mulţi tineri să se implice în construcţia şi dezvoltarea 

europeană. 
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Viziuni şi aşteptări ale tinerilor din statele membre UE 

 

 Orice tânăr din ziua de azi ştie ce este Uniunea Europeană şi ce prevede aceasta. Uniunea 

Europeană reprezintă o comunitate de state independente în număr de douăzeci şi şapte, reunite în 

jurul unor valori economice, politice, culturale şi sociale comune. Misiunea Uniunii Europene 

vizează organizarea relaţiilor între statele membre şi între popoarele lor într-o manieră armonioasă, 

bazându-se pe solidaritatea dintre ele. Uniunea Europeană urmăreşte promovarea progresului 

economic şi social, introducerea cetăţeniei europene, afirmarea identităţii Uniunii Europene pe 

scena internaţională, extinderea zonei libertăţii, securităţii şi justiţiei ş.a. Aceste obiective ale 

Uniunii Europene se regăsesc cu siguranţă şi în aşteptările tinerilor din statele membre ale UE. 

 Cine nu şi-a dorit cel puţin o dată în viaţă să trăiască fără a se gândi la ce îi rezervă ziua de 

mâine, să trăiască viaţa la maxim, ştiind că are totul asigurat? Fiecare tânăr visează să aibă un viitor 

mai bun decât al părinţilor, doreşte să ducă o viaţă fără griji, să fie împlinit pe toate planurile, să se 

trezească dimineaţa fără să se gândească la greutăţile ce îl asteaptă peste zi. Dar pe lângă aceste 

aşteptări oricare dintre noi îşi doreşte să trăiască într-o ţară care să îi garanteze un sistem educativ şi 

medical complex, siguranţă şi dreptate, precum şi oportunitatea de a-şi dezvolta şi valorifica 

talentele şi aptitudinile.          

Cu toate că majoritatea tinerilor din ziua de azi au alte preocupări cu care îşi ocupă timpul, o 

mare parte totuşi se pregătesc pentru ceea ce vor deveni în viitor, îşi analizează şansele de reuşită, 

precum şi posibilităţile de care beneficiază în ţara lor  sau eventual se orientează spre o nouă ţară 

unde i se oferă mai multe oportunităţi şi mai multe speranţe. Din acest punct de vedere Uniunea 

Europeană are un rol hotărâtor  în  devenirea şi perfecţionarea tinerilor din statele membre, 

susţinând prin programe şi burse drumul spre împlinirea profesională a tinerilor europeni. Educaţia 

reprezintă o etapă definitorie în viaţa tuturor şi de aceea trebuie puse bazele unui sistem educativ 

performant şi complet, care să determine formarea unor caractere puternice şi bine definite, capabile 

să îşi creeze un drum mai departe prin propriile forţe şi propriile valori. Un alt domeniu în privinţa 

căruia tinerii şi nu numai, au mari aşteptări este cel medical. De câte ori nu am fost în situaţia în 

care am fost nevoiţi să mergem la spital şi să nu ne fie acordate serviciile medicale de care aveam 

nevoie? Considerându-ne un stat civilizat şi modern, ne dorim să dispunem de toate serviciile 

necesare unei vieţi sănătoase şi sigure. Pe lângă educaţie şi justiţie, domeniul medical trebuie să fie 

bine organizat şi condus cu multă grijă şi responsabilitate, deoarece sunt în joc vieţile noastre, ale 

tuturora. Cu siguranţă tinerii îşi doresc să aibă parte de un mediu de  viaţă cât mai favorabil formării 

lor, să aibă dreptul la informaţie şi să aibă dreptul de a-şi exprima propriile gânduri, opinii şi 

dorinţe.  

Tânărul din ziua de azi îşi doreşte  să aibă un loc de muncă asigurat, care să îi aducă 

satisfacţii atât din punct de vedere economic cât şi profesional. Pentru realizarea acestui lucru este 

nevoie de multă muncă şi ambiţie, dar şi de sprijin de care trebuie să dispună tânărul european. În 

acest scop, tinerii se bazează şi îşi pun toată speranţa în ajutorul Uniunii Europene, care după cum 

ştim sprijină tinerii şi le oferă  ajutorul de care au nevoie prin finanţare, precum şi informaţiile 

necesare unei alegeri convenabile.       

Dacă facem referire la tinerii cu dizabilităţi, putem spune că aceştia îşi doresc o viaţă 

normală, care prevede egalitatea în faţa legii(nediscriminare, dreptul de a-şi exprima liber opiniile 

în problemele care îl privesc, precum şi integrarea în societate). Aceşti tineri doresc să primescă 

sprijinul cuvenit, siguranţă şi încredere, care să permită pe viitor formarea acestora ca persoane 
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responsabile şi sigure pe sine.         Uniunea 

Europeană acordă în ultima vreme o atenţie deosebită voluntariatului, care contribuie la construirea 

unei identităţi europene. Voluntariatul, fie el de orice fel, promovează înţelegerea reciprocă între 

oameni în societate, stimulând cetăţenia europeană responsabilă şi activă, care reprezintă un ideal 

european. Astfel, tot mai mulţi tineri se pare că optează pentru voluntariat, învăţând astfel să lucreze 

în echipă în diferite activităţi, pentru a-i susţine pe cei cu nevoi, pentru ocrotirea mediului 

înconjurător, participând la diferite campanii şi iniţiind acţiuni menite pentru a asigura o viaţă mai 

bună. Mulţi dintre tinerii care practică voluntariatul, au viaţă socială mai bine închegată, iar prin 

activităţile solidare pe care le desfăşoară, aduc o contribuţie în societate. Astfel, tinerii din statele 

membre UE, acordă o mare încredere acesteia, sperând vor beneficia de un mediu favorabil 

dezvoltării profesionale şi sociale prin programele şi sprijinul oferit de Uniunea Europeană. 
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Alegerile europarlamentare din 2014 

-îndemnul tinerilor- 

 

Votul nostru, al cetăţenilor, poate însemna mult, alegem prin vot reprezentanţii care 

influenţează viitorul nostru şi viaţa de zi cu zi a aproape 500 de milioane de cetăţeni. Deputaţii la 

Parlamentul European vor trasa drumurile noastre şi a Europei. 

Candidaţii europeni trebuie aleşi cu grija, pentru ca ei ne reprezinta, prin ei noi ne facem 

auziţi. Parlamentul European reprezinta o piesa de şah importantă în Uniunea Europeană. Prin el se 

adoptă decizii şi se conturează legislaţia finală a UE care influenţează viaţa noastră cotidiană, 

resimţindu-se în fiecare amănunt, fie că este vorba de ce mâncăm, de calitatea aerului pe care îl 

respirăm sau pur şi simplu de siguranţa vieţii noastre. 

Ca şi cetăţeni ai UE putem vota sau candida, de ce nu, în orice ţară am locui chiar dacă nu 

suntem cetăţeni ai ţării respective. Mai mult decât atât, dreptul la vot în alegerile pentru PE este 

unul dintre drepturile fundamentale ale cetăţeanului de rând. 

Datorita Uniunii Europene, putem acum circula, studia sau munci mai uşor în străinătate. PE 

susţine eforturi remarcabile pentru a păstra un mediu ambiental cât mai curat, mai sigur şi prosper 

pentru servicii şi slujbe mai bune. Este de asemenea un fervent susţinător al drepturilor 

consumatorului, al egalităţii între şanse şi al drepturilor omului în UE,  dar şi în afara acestuia. 

Avem în mai 2014 şansa unică de a merge la vot împreuna cu alţi 375 de milioane de 

alegători europeni. Şi totusi, pentru ce? Pentru a alege atât singurul parlament transnaţional si 

multilingv ales în mod direct din lume, precum şi singura instituţie a Uniunii Europene aleasă în 

mod direct. 

Parlamentul European, ales înca din 1979, reprezintă astăzi vieţiile a peste o jumătate de 

miliard de oameni. 

De asemenea deputaţii europeni decid şi unde se duc banii noştri.Cea mai mare parte e 

legislaţiei care priveşte viaţa noastră este adoptată în PE în cooperare cu miniştrii statelor membre. 

O mare parte a legislaţiei din ţara noastră reprezintă transpunerea actelor europene votate de 

reprezentanţii noştri, dar nu numai legislaţia ci şi fondurile pentru noi drumuri, plaje mai curate, 

cercetare, învăţământ, ajutor pentru dezvoltare. 

Cu noul Tratat de la Lisabona, de îndată ce acesta va putea fi pus în aplicare, puterea de 

decizie a deputaţilor europeni cu privire la afacerile europene va creşte încă odată. Acesta va pune 

Parlamentul, în calitate de legiuitor, pe picior de egalitate cu miniştrii statelor membre în aproape 

toate domeniile politice ale UE. Parlamentul va alege de asemenea preşedintele Comisiei Europene, 

sporindu-şi astfel controlul asupra executivului UE. Mai mult, în calitate de cetăţeni europeni, veţi 

avea dreptul să iniţiaţi legislaţie europeană. 

Europa îşi alege noii membri în mai 2014. Provenind din 28 de ţări, aceşti deputaţi europeni 

reprezintă o gamă variată de partide politice, circumscripţii şi perspective naţionale. În Parlament, 

marea majoritate a deputaţilor se organizează în grupuri politice în funcţie de afinităţile lor politice. 
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Astfel, Parlamentul, ca şi Europa, înseamnă diversitate, pe care acesta şi-o asumă şi o omagiază. Se 

vorbesc 23 de limbi în Parlamentul European. 

 Iubiţi Uniunea Europeană? O urâţi? Aveţi înclinaţii de dreapta? Sau de stânga? Există o 

problemă care vă interesează în mod deosebit? Sunt schimbări pe care doriţi să le vedeţi? Măsuri 

care nu mai pot aştepta? Investiţii care trebuie realizate? Alegeţi deputaţii europeni care vă 

împărtăşesc viziunea şi toate dorinţele dvs. pot deveni realitate. Aceasta este democraţia! 

 Un vot nu durează decât câteva minute dar înseamnă mult! 
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10 motive pentru a merge la vot 

 

 

1. Da, dvs. decideţi. Prin vot. 

Prin votul exprimat în alegerile pentru PE, alegeţi reprezentanţii care vă vor influenţa viitorul şi 

viaţa de zi cu zi a aproape 500 de milioane de concetăţeni europeni. Dacă nu vă pasă, îi va păsa 

altcuiva, care va decide cine să vă reprezinte în singura adunare paneuropeană aleasă prin vot direct. 

Deputaţii aleşi în PE vor trasa viitorul Europei pentru următorii 5 ani. Alegeţi-vă Europa pe care o 

doriţi! Dacă nu votaţi, nu vă plângeţi! 

2. Deputaţii europeni - Vocea dvs. în Europa 

Deputaţii dvs. europeni reprezintă vocea dvs. în Europa – de ce aţi irosi oportunitatea de a vă face 

auziţi? Ales o dată la fiecare cinci ani, Parlamentul European este un actor important şi puternic în 

procesul decizional al Uniunii Europene. Voturile sale conturează legislaţia finală a UE care vă 

influenţează viaţa de zi cu zi, fie că este vorba de alimentele din farfuria dvs., de costul unui 

cărucior de cumpărături, de calitatea aerului pe care îl respiraţi sau de siguranţa jucăriilor copiilor 

dvs. 

3. Este dreptul dvs. să votaţi! 

Ca cetăţean europen, dreptul la vot în alegerile pentru PE este unul dintre drepturile dvs. 

fundamentale şi posibilitatea dvs. de a avea un cuvânt de spus în modul de funcţionare al Uniunii 

Europene. Prin vot, hotărâţi alături de ceilalţi alegători cine îi va reprezenta pe oamenii ca dvs., 

familia şi prietenii dvs., vecinii şi colegii de serviciu din Europa. Şi, ca cetăţeni europeni, puteţi 

vota (sau candida!) în orice ţară din UE aţi locui, chiar dacă nu sunteţi cetăţeni ai respectivei ţări. 

Mai mult decât atât, nu vă costă nimic! 

4. Votul dvs. este pentru poporul, planeta şi prosperitatea dvs.! 

Bătrâni sau tineri, studenţi sau pensionari, femei sau bărbaţi, angajaţi sau şomeri, oameni obişnuiţi 

sau cu perspective alternative, orăşeni sau agricultori, Europa ne priveşte pe toţi, chiar şi atunci 

când nu ne dăm seama! Datorită Uniunii Europene, putem acum circula, studia sau munci uşor în 

străinătate. PE depune neîncetat eforturi pentru un mediu mai curat, pentru substanţe chimice mai 

sigure, pentru servicii şi slujbe mai bune. Este în acelaşi timp un fervent susţinător al drepturilor 

consumatorilor, al egalităţii de şanse şi al drepturilor omului atât în UE, cât şi în afara acesteia. 

5. Un singur tur de scrutin – 375 de milioane de alegători 

În iunie 2009, veţi avea o oportunitate unică de a merge la vot împreună cu alţi 375 de milioane de 

alegători europeni. Pentru ce? Pentru a alege atât singurul parlament transnaţional şi multilingv ales 

în mod direct din lume, precum şi singura instituţie a Uniunii Europene aleasă în mod direct! Ales 

de cetăţenii europeni din 1979, Parlamentul european reprezintă azi aproape o jumătate de miliard 

de oameni. 

6. Deputaţi europeni cu greutate 

În cele mai multe cazuri, deputaţii europeni au acceaşi greutate ca şi statele membre în procesul 

decizional al UE. Cea mai mare parte a legislaţiei care priveşte viaţa noastră de zi cu zi este 

adoptată la nivelul UE de către deputaţii în PE în cooperare cu miniştrii statelor membre. O mare 

parte, probabil cea mai mare parte, a legislaţiei în vigoare în ţara dvs. reprezintă transpunerea 

actelor europene votate de reprezentanţii dvs., deputaţii europeni. Şi nu numai legislaţia, ci şi 

fondurile pentru noi drumuri, plaje mai curate, cercetare, învăţământ, ajutor pentru dezvoltare. 

Deputaţii europeni decid de asemenea unde se duc banii noştri. 



 

 
 

a 
 M IN IS TERU L  ED UC AŢ IE I  N AŢ IO N ALE  

IN S PEC TOR ATU L  ŞC O LAR  JUDE ŢE AN  

C LU J  

Colegiul Naţional  „George Bariţiu” 

 

C LU J  –  N AP OC A,  S T R .  E M I L  I S A C ,  N R .  1 0 ,  

4 0 0 02 3  

TE L/ FAX  +0 4  0 2 6 4  59 2 95 0 ;  +0 4  02 6 4  5 9 11 9 8  

e-mail: cn_gbaritiu@yahoo.com 
www.colegiulbaritiu.ro 

7. În curând, deputaţi europeni cu şi mai mare greutate 

Cu noul Tratat de la Lisabona, de îndată ce acesta va putea fi pus în aplicare, puterea de decizie a 

deputaţilor europeni cu privire la afacerile europene va creşte încă odată. Acesta va pune 

Parlamentul, în calitate de legiuitor, pe picior de egalitate cu miniştrii statelor membre în aproape 

toate domeniile politice ale UE. Parlamentul va alege de asemenea preşedintele Comisiei Europene, 

sporindu-şi astfel controlul asupra executivului UE. Mai mult, în calitate de cetăţeni europeni, veţi 

avea dreptul să iniţiaţi legislaţie europeană. 

8. Votaţi pentru diversitate! 

Europa îşi alege noii membri în iunie 2009. Provenind din 27 de ţări, aceşti deputaţi europeni 

reprezintă o gamă variată de partide politice, circumscripţii şi perspective naţionale. În Parlament, 

marea majoritate a deputaţilor se organizează în grupuri politice în funcţie de afinităţile lor politice. 

Astfel, Parlamentul, ca şi Europa, înseamnă diversitate, pe care acesta şi-o asumă şi o omagiază. Se 

vorbesc 23 de limbi în Parlamentul European. 

9. Este vorba de politică. Democraţie. 

Iubiţi Uniunea Europeană? O urâţi? Aveţi înclinaţii de dreapta? Sau de stânga? Există o problemă 

care vă interesează în mod deosebit? Sunt schimbări pe care doriţi să le vedeţi? Măsuri care nu mai 

pot aştepta? Investiţii care trebuie realizate? Alegeţi deputaţii europeni care vă împărtăşesc viziunea 

şi toate dorinţele dvs. pot deveni realitate. Aceasta este democraţia.  

10. Un mic efort, o mare realizare 

Veniţi la vot! Nu durează decât câteva minute! Poate îl puteţi combina cu o plimbare în parc sau cu 

o ieşire într-o cafenea. Faceţi un mic efort pentru a spune Europei ce doriţi. Apoi, este uşor să 

urmăriţi ce fac deputaţii aleşi pentru dvs. Vizitaţi: www.europarl.europa.eu! 
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